Gudstjänst
Skapelsetid
(kan ledas av lekman)

Klockringning
Psalm
Inledningsord
P/L:
I Guds, den treeniges, namn.
F:
Amen.
F:

Fjällens och det öppna landskapets Gud,
skogarnas och den rika mångfaldens Gud,
sjöarnas, havens och det pulserande livets Gud,
du som är med oss där vi lever och bor,
i din närhet vill vi vara, i ditt namn vill vi be.

* Evangelium
Predikan/Betraktelse
Psalm
Kyrkans förbön
Gud, du skapare av himmel och jord,
tack för allt det sköna.
Hjälp oss bevara och upprätta din skapelse
och forma en värld med omsorg och ansvar.
Gud, du som älskar oss och ger oss allt,
vi ber om frihet och fred för alla.
Ge oss kraft att försvara de svaga och sköra
och mod att göra vårt samhälle öppet och rättvist.

Gud, du som ger din kyrka liv,
hjälp oss att leva nära dig, led oss enligt din kärleks vilja.
Vi ber för vårt stift, vår biskop och våra församlingar.
Vi ber för vår stiftsgård, för gäster och medarbetare.
Gud, du som bor i våra hjärtan,
tack för oro och glädje, misstro och livsmod.
Kom, du heliga Ande och led oss att följa vår kallelse,
stärk vår tro, öka vårt hopp och uppliva vår kärlek.
I Jesu namn.
Amen.
Herrens bön
F:

Vår Fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske på jorden så som i himlen.
Ge oss i dag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder,
liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning,
utan rädda oss från det onda.
Ditt är riket,
din är makten och äran,
i evighet. Amen.

Sändningsord
P/L:
Så fortsätt längta, hitta mod. Våga hoppas, våga tro.
F:
Tro på drömmar, ta ett kliv. Vält den värld vi lever i.
P/L:
Och var en galning, var naiv.
F:
Det är det som håller oss vid liv.
P/L:
Låt oss gå i frid,
F:
och tjäna Herren med glädje.
* Välsignelsen
Psalm
(Avslutande musik)

